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Jaarverslag van het bestuur en de directie 

1    _ Introductie

Voor u ligt alweer het tweede jaarverslag van Villa Mondriaan. Na het succes van het eerste 

jaar heeft het museum in het tweede jaar kunnen laten zien dat het de belangstelling weet 

vast te houden. Bezoekers blijven hun weg naar Winterswijk vinden en zijn enthousiast over de 

tentoonstellingen en het vroege werk van Mondriaan.

Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal timmert Villa Mondriaan aan de weg. Om 

succesvol te kunnen opereren moet het museum gedragen worden door de regio. Het is prachtig 

om het enthousiasme te zien groeien bij de inwoners van Winterwijk. Steeds meer ondernemers, 

organisaties en instellingen zien de meerwaarde van een samenwerking. De trots van de 

Achterhoeker groeit gestaag - en dat zit lang niet altijd in diens aard.

Villa Mondriaan bouwt als jonge organisatie aan een ‘merk’. De naam van het museum wordt 

steeds meer een begrip in binnen- en buitenland. Zowel in de Nederlandse als in de Duitse 

pers is Villa Mondriaan regelmatig onderwerp van nieuws. Het verder vergroten van de 

naamsbekendheid is één van de belangrijkste taken van het museum in de komende jaren. 

Villa Mondriaan is een organisatie die professioneel opereert, maar vrijwel volledig gerund wordt 

door vrijwilligers. Dat is en blijft bijzonder. De mensen die zich iedere dag belangeloos inzetten 

om het verhaal van de vroege Mondriaan te vertellen aan alle bezoekers wil ik bij dezen in het 

bijzonder bedanken. 

Wanneer we op dit tweede jaar terugkijken, is ook een woord van dank aan de samenwerkende 

instellingen, bedrijven en individuen op zijn plaats. Daarnaast uit ik speciale dank aan Wim van 

Krimpen, die nog steeds nauw verbonden is aan het museum. 

Anne Kremers

Directeur

Piet Mondriaan, Gezicht op een rij huizen met een landweg, 1898-1899. Olieverf op papier. Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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2    _ Bestuursverslag

De stichting Villa Mondriaan is op 23 januari 2012 opgericht door Wim van Krimpen en Elizabeth 

Nijhuis, tegelijk met de stichting Vrienden van Piet Mondriaan. In 2014 zijn de statuten 

gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het vervangen van raad van toezicht-model door 

een organisatiemodel met een bestuur en een directeur. Hiermee is beoogd dat de directeur 

meer dan voorheen ter zijde wordt gestaan door leden van het bestuur bij de uitvoering van de 

werkzaamheden. Een ontwerp van een directiereglement is in ontwikkeling.

Tegelijk met deze verandering is de heer Rien Nagel teruggetreden als lid Raad van Toezicht. 

Het bestuur is hem dankbaar voor de bijdrage die hij vanaf de oprichting aan de stichting 

heeft geleverd. De heer Nagel, lid van de directieraad van RABObank Nederland, blijft aan Villa 

Mondriaan verbonden als lid van het Comité van Aanbeveling.

De Stichting Vrienden van Piet Mondriaan is opgeheven. De voorzitter van deze stichting, Fons 

Catau, is toegetreden tot het bestuur en vervult de functie van vicevoorzitter. De activiteiten van 

de stichting Mondriaan zijn geïntegreerd in die van de Villa Mondriaan. De voorzitter van deze 

stichting, Vic Hulshof, is voortaan als adviseur in de vergaderingen van het bestuur aanwezig. 

Mevrouw Loes Tieman is benoemd tot secretaris. Toegetreden is tevens mevrouw Gesina Roters.

Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit de volgende personen:

Mw. T.E.P. (Tessa) Baars, Zeddam

Dhr. F. (Fons) Catau, Winterswijk, vicevoorzitter en penningmeester 

Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer, Apeldoorn, voorzitter 

Mw. G. (Gesina) Roters, Amsterdam

Dhr. L. (Leo) Schenk, Rhenen 

Mw. L. Th. H. (Loes) Tieman, Bredevoort, secretaris

Bij de samenstelling van het bestuur is niet alleen gelet op diversiteit in expertise, maar ook 

in spreiding over het land. Villa Mondriaan staat in Winterswijk, maar de betekenis van Villa 

Mondriaan overstijgt de gemeentegrenzen.

Anne Kremers is directeur. Zij wordt bijgestaan door een juniordirectie, bestaande uit twee 

stagiaires die een half jaar ervaring kunnen opdoen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

programma’s en uitvoerende werkzaamheden. Voor het eerst is ook een Duitstalige stagiaire 

benoemd in de juniordirectie. Dat bleek heel effectief in de contacten met Duitse musea en 

bezoekers uit het buurland. Wim van Krimpen blijft verbonden als adviseur van de directie.

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar acht keer. Belangrijke onderwerpen op de 

agenda waren:

•   Tentoonstellingsagenda

•   Educatieprogramma

•   Uitbreiding tentoonstellingsruimte

•   Inrichting ruimte voor educatie

•   Financiën

•   Sponsoring

•   Wijziging van de statuten

•   Opstellen van een directiereglement

•   Rooster van aftreden

•   Verzekeringen

•   Publiciteit

•   Vorming van een comité van aanbeveling

•   De exploitatie van het café 

•   Werven van stagiaires / junior directie

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, is ook het tweede jaar zeer succesvol geweest. Er waren 

mooie tentoonstellingen, die nog meer bezoekers trokken dan in het eerste jaar van het bestaan 

van Villa Mondriaan. Met ruim 14.000 bezoekers werden de verwachtingen ruim overtroffen. 

We zijn tevreden over de financiële resultaten. Veel dank is verschuldigd aan de gemeente 

Winterswijk die het museum structureel ondersteunt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan 

sponsoring weliswaar toegenomen, maar minder dan wij begroot hadden. Dit is een belangrijk 

punt van aandacht ook in het volgend jaar.

Het bestuur van Villa Mondriaan ervaart steeds meer hoezeer het museum een gewaardeerde 

plaats heft gekregen bij de bevolking, gemeente en het bedrijfsleven. Zo werd onze stichting 

onderscheiden met de 100% Winterswijk Award en kreeg Wim van Krimpen de erepenning van 

de gemeente Winterswijk. De wijze waarop de Villa is gerenoveerd en samen met twee andere 

gebouwen een fraai en eigentijds architectonisch ensemble vormt, is gewaardeerd met een 

nominatie voor de Achterhoek Architectuurprijs 2014. 

Met een toenemend aantal bedrijven zijn arrangementen aangegaan. Het bewijst dat 

ondernemers en maatschappelijke instellingen in Winterswijk en omgeving mogelijkheden zien 

om zich te willen verbinden aan het museum.
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In het afgelopen jaar is een Comité van Aanbeveling opgericht. Wellicht dat dit Comité voor het 

museum deuren kan openen van instanties en personen die kunnen bijdragen om de financiële 

armslag van het museum te vergroten. Hieronder treft u de actuele namenlijst van de leden van 

het Comité van Aanbeveling:

Wim van Ast Eigenaar Arco meubelfabriek  

Stella Bosch-Mondriaan  Achternicht Piet Mondriaan 

Maritte Braspenning  Adviseur PR en Media

Klaas Gubbels  Beeldend kunstenaar

Esther van der Haar Directeur Gruitpoort, Doetinchem 

Michael Huijser    Algemeen directeur Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

Wim van Krimpen  Oud-directeur Kunsthal Rotterdam en Gemeentemuseum DH

Willemijn Maas Management consultancy en interim-management

Rien Nagel  Lid raad van bestuur Rabobank Nederland 

Wim Pijbes  Algemeen directeur Rijksmuseum, Amsterdam 

Wouke van Scherrenburg  Politiek verslaggeefster en journalist

Ella van Zanten  Art Professional Rabobank, Utrecht

3    _ Visie

Museum Villa Mondriaan heeft de ambitie het (vroege) werk en de betekenis van Piet Mondriaan 

aan een zo breed en groot mogelijk publiek te presenteren. Een museum dat gewijd is aan een 

internationaal vermaarde kunstenaar en gevestigd is in het huis waar hij opgroeide, is uniek in 

Nederland. De naam Mondriaan staat garant voor permanente aandacht. De bezoekers komen 

uit heel het land en voor een belangrijk deel ook uit het nabijgelegen Duitsland. De aandacht zal 

worden vastgehouden en verstevigd door het jaarlijks initiëren van nieuwe tentoonstellingen 

en activiteiten, altijd in relatie tot het leven en het werk van Piet Mondriaan. Mondriaan 

kreeg bijvoorbeeld les van beroemde tijdsgenoten en was later bevriend met vooraanstaande 

kunstenaars. Dat zal jaarlijks belicht worden vanuit een andere hoek of een nieuw gezichtspunt. 

Ook zullen in samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties in Winterswijk en 

daarbuiten evenementen en lezingen worden georganiseerd, die het belang van Piet Mondriaan 

voor de ontwikkeling van de moderne kunst onderstrepen.

© Luuk Kramer
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4    _ 2014 in vogelvlucht

In de wintermaanden januari en februari vonden er enkele lezingen plaats, waaronder een lezing 

van Mondriaankenner Hans Janssen. In februari werd een start gemaakt met de ontwikkeling 

van een app die speciaal is vormgegeven voor jongeren. Ook startte een cursus Visual Thinking 

Strategies in het museum. Op 7 maart werd het zomerseizoen officieel geopend met het festival 

Piet is jarig. Op de geboortedag van Piet Mondriaan organiseerde het museum voor het eerst een 

weekend waar met name mensen uit de regio uitgenodigd worden. Het werd een groot succes: 

ongeveer 1200 mensen wisten hun weg te vinden naar Villa Mondriaan. Halverwege april begon 

bouwbedrijf WBC aan de bouw van een paviljoen bestemd voor hedendaagse kunst. Met het 

nieuwe paviljoen is er extra ruimte gecreëerd om vernieuwende kunstenaars hun werk te laten 

tonen aan het publiek. Het paviljoen werd op 17 mei tegelijkertijd met de nieuwe tentoonstelling 

Mondriaan en zijn leermeesters geopend. De tentoonstelling werd zeer goed ontvangen. Naast  

de Mondriaantentoonstelling zijn er door het jaar tentoonstellingen van Cyril Le Van, Levi van 

Veluw, Benjamin Li en Jacco Olivier te zien. Aan het einde van het jaar startte wordt een cursus 

kunstgeschiedenis in Villa Mondriaan gestart. De cursus werd gegeven door Maria Driessen en 

was een groot succes, er zijn meer dan 20 deelnemers. 

5    _ Collectie, tentoonstellingen en andere activiteiten

5.1.    Collectie

De eigen collectie van Villa Mondriaan is net als in het jaar 2013 nog van bescheiden omvang. 

De belangrijke collectie Mondriaanfoto’s van de verzamelaars Ger en Ria Fiolet, waaronder 

werken van André Kertész, Arnold Newman en Cas Oorthuijs, is kort voor de opening verworven 

en wordt in wisselende opstelling getoond in de fotogalerie van het museum. Belangrijk is dat 

deze collectie de link legt naar het latere neoplastische werk van Piet Mondriaan, waarmee hij 

wereldberoemd is geworden. De belangrijkste bruikleengever is het Gemeentemuseum Den 

Haag, waarmee een meerjarige overeenkomst is gesloten voor het beschikbaar stellen van 

vroege werken van Piet Mondriaan. Door middel van schenkingen en fondsenwerving streeft 

het museum in de toekomst naar een eigen collectie van vroege werken van Piet Mondriaan en 

werken van zijn vader en oom Frits. 

5.2.    Tentoonstellingen

In de twee geklimatiseerde tentoonstellingsruimtes wordt permanent een belangrijk deel van 

het vroege werk van Mondriaan tentoongesteld. Villa Mondriaan stelt zich als doel een keer per 

jaar een grote nieuwe Mondriaantentoonstelling te organiseren. De tentoongestelde werken 

laten zien hoe Piet Mondriaan zich ontwikkelde van een ambachtelijk en conventioneel schilder 

naar een kunstenaar die experimenteerde met kleur en vorm. In de latere werken uit deze vroege 

periode die in Villa Mondriaan worden tentoongesteld, is al duidelijk de kiem te zien van de stijl 

waarmee hij over de hele wereld beroemd zou worden.

In het voormalige woonhuis wordt een indruk gegeven van het gezinsleven van de familie 

Mondriaan in Winterswijk. Hier wordt de relatie zichtbaar tussen het vroege werk van Piet 

Mondriaan en de omgeving waarin dit tot stand kwam. Op de bovenverdieping van de villa 

bieden foto’s uit de persoonlijke collectie van fotopionier Ger Fiolet een beeld van het latere 

leven van Mondriaan. Daarnaast wordt hier en in het nieuwgebouwde paviljoen op de begane 

grond hedendaagse kunst tentoongesteld. Villa Mondriaan heeft als doel om twee à drie maal per 

jaar van tentoonstelling te wisselen. 

 5.2.1.    Mondriaan en zijn leermeesters

De grote Mondriaantentoonstelling stond dit jaar in het teken van Mondriaan en zijn vroege 

leermeesters. Hoe heeft Piet Mondriaan zich het vak van kunstenaar eigen gemaakt? Welke 

ontwikkelingen zijn er te ontdekken in zijn vroege realistische werk? Piet Mondriaan zei in 1942 

toen hij terugkeek op zijn vroegere werk: “Ik schilderde nooit in een romantische trant; maar van 

begin af aan was ik altijd een realist.” Hij werd wereldberoemd met zijn geometrisch-abstracte 

schilderijen, maar begon ooit als realistisch kunstenaar. Zijn vroege oeuvre bestaat dan ook met 

name uit portretten, landschappen en stillevens. 

Villa Mondriaan verbreedt in 2014 de focus en schenkt aandacht aan de meesters die Mondriaan 

hebben beïnvloed. Het museum toont niet alleen werken van Mondriaan, maar ook van zijn 

vader Pieter Cornelis Senior, zijn oom Frits en Jan Braet van Überfeldt, de kunstenaars die Piet 

Mondriaan in zijn jonge jaren hebben beïnvloed. 

Mondriaan heeft op vele plekken in Nederland landschappen en dorpsgezichten geschilderd. 

In deze tentoonstelling waren werken te zien gemaakt in Winterswijk, het Gooi, Brabant en 

Amsterdam. Lange tijd schilderde Mondriaan in de stijl van zijn oom. In Amsterdam zien we het 

kleurenpalet veranderen. Hij schilderde hier vaak het landschap langs ’t Gein, een riviertje net 

buiten Amsterdam. De donkere tinten maken plaats voor heldere kleuren.

Villa Mondriaan heeft voor deze tentoonstelling de hand weten te leggen op 45 werken uit de 

collecties van samenwerkingspartner Gemeentemuseum Den Haag, het Rijksmuseum en enkele 

privécollecties. Zo is o.a. het werk ‘Op de Lappenbrink te Winterswijk’ uit de collectie van het 

Rijksmuseum tijdelijk terug in Winterswijk, de plaats waar het gemaakt is.

 5.2.2.    Hedendaagse kunst in Villa Mondriaan

Naast de aan Piet Mondriaan gerelateerde tentoonstellingen is er in Villa Mondriaan ook 

aandacht voor hedendaagse kunst. Een aantal keer per jaar biedt het museum twee kunstenaars 

de mogelijkheid hun werk in het museum te tonen. In het huis waar één van de grootste 

vernieuwers van de moderne kunstgeschiedenis opgroeide, wordt nu een podium geboden aan 

vernieuwers van deze tijd. 
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Levi van Veluw (17 mei t/m 15 september)

Levi van Veluw is een veelzijdig kunstenaar: hij maakt foto’s, video’s, sculpturen, installaties 

en tekeningen. Zijn werk was te zien op de eerste verdieping van het voormalige woonhuis van 

Piet Mondriaan. In het museum werden zowel tekeningen als enkele films van Levi van Veluw 

getoond. Zowel in de tekeningen als in de films zagen we Van Veluw’s pogingen tot het orde 

scheppen in de chaos, vooral in relatie tot zijn directe omgeving en familiestructuur. 

Cyril Le Van (17 mei t/m 15 september)

Le Van groeide op in de buitenwijken van Parijs. Zijn werk gaat over sociale en economische 

aspecten in de moderne maatschappij, waarvan de installaties in de museumtuin prachtige 

voorbeelden waren. 

In de installatie in het nieuwe paviljoen voor hedendaagse kunst zette Le Van de bezoekers aan 

het denken met zijn installatie waarin iconische kunstwerken te herkennen waren. De vragen die 

Le Van stelt zijn: waarom zijn nou juist deze kunstwerken zo bekend geworden? Wie beslist wat 

goede en wat slechte kunst is? En waarom zijn deze kunstwerken vandaag de dag zoveel  

geld waard?

Benjamin Li (20 september t/m 11 januari 2015)

Benjamin Li (1985) studeerde in 2013 af aan de Willem de Kooning academie. Villa Mondriaan 

toonde werk uit zijn afstudeerproject ‘TE KOOP’. Voor dit project plaatste Li fictieve advertenties 

op verschillende marktplaatsachtige sites en ging vervolgens met de geïnteresseerden in gesprek, 

wat leidde tot de meest uiteenlopende conversaties. Dat Li zelf in de zorgvuldig geënsceneerde 

foto’s verstopt zit ontging het merendeel van de belangstellenden. 

Speciaal voor Villa Mondriaan maakte Li een nieuwe foto, waarvoor hij in het museum een  

speciale ruimte inrichtte. Een gele designbank van ARCO meubels stond centraal in deze ruimte. 

De reacties en biedingen op de bank die hij aanbood via de verkoopsites kwamen live via een 

printer het museum binnen. Dit resulteerde in honderden biedingen en conversaties tussen de 

kunstenaar en de geïnteresseerden. 

Jacco Olivier (20 september t/m 11 mei 2015)

Jacco Olivier (1972) neemt in zijn werk afstand van het idee van een schilderij als stilstaand  

beeld. In zijn werk vloeien schilderkunst, fotografie, film en animatie naadloos in elkaar over.  

Hij schildert op kleine paneeltjes en legt iedere verandering vast met de camera. De verschillende 

fases worden vervolgens samengevoegd in animaties die op de wand worden geprojecteerd. De 

experimentele en raadselachtige beelden die het resultaat zijn, geven inzicht in de afwegingen 

van de kunstenaar gedurende de totstandkoming van het werk en maken dat je de beelden op een 

heel andere manier beleeft. Het vroege werk van Olivier is overwegend figuratief. De laatste jaren 

wordt zijn werk steeds abstracter en laat de bezoeker zich bijna tussen de verflagen bevinden.  

In Villa Mondriaan wordt een combinatie van oud en nieuw werk getoond, waaronder het nog niet 

eerder tentoongestelde ‘Pav de Flore’. 

© Luuk Kramer
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5.3    Lezingen en andere evenementen

 5.3.1.    Lezingen en cursussen 

Ook dit jaar werden er, vooral in de wintermaanden, lezingen georganiseerd. De lezingen 

zijn bij uitstek geschikt om het publiek ook in de winter, wanneer het museum alleen in het 

weekend geopend is, te prikkelen en te betrekken bij Villa Mondriaan. De serie van 3 lezingen 

trok dit jaar per avond gemiddeld 45 belangstellenden. Nieuw dit jaar zijn de cursussen. In de 

maanden januari, februari en maart wordt door Loes Tieman (tevens bestuurslid) een cursus 

Vistual Thinking Strategies gegeven (VTS). VTS stimuleert het kritisch-analytisch denken, het 

verbetert de taalontwikkeling, het vergroot de woordenschat en het leert communicatieve en 

sociale vaardigheden aan. De animo was groot; er bestaan plannen om de cursus in de toekomst 

nogmaals te geven. Op dit moment is VTS opgenomen in ons educatieprogramma voor het 

basisonderwijs. Naast de VTS-cursus wordt voor het eerst een kunstgeschiedeniscursus verzorgd. 

De cursus is in handen van kunsthistorica Maria Driessen. In vijf sessies leren de cursisten meer 

over Mondriaan en zijn tijdgenoten. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar het 

Gemeentemuseum Den Haag. De deelnemers zijn vooral enthousiast over de combinatie van 

theorie en praktijk. Na het bespreken van een bepaald kunstwerk worden de deelnemers in de 

gelegenheid gesteld om het kunstwerk direct met eigen ogen te aanschouwen in het museum.  

De samenwerking met mevrouw Driessen verloopt zeer prettig, de cursus wordt zeer 

professioneel gegeven en er is veel belangstelling. In de toekomst worden er dan ook meer van  

dit soort cursussen, die aansluiten bij de tentoonstelling, georganiseerd. 

 5.3.2.    Piet is jarig

Nieuw dit jaar was het festival Piet is jarig. Op 7, 8 en 9 maart nodigde het museum  iedereen uit 

een kijkje te komen nemen. Tijdens het festival halveerde Villa Mondriaan drie dagen lang de 

toegangsprijs: entreebewijzen kostten 4,- in plaats van 8,- euro. Om er een echt verjaardagsfeest 

van te maken trakteerde Villa Mondriaan iedere bezoeker bovendien op een kop koffie en een 

stuk feesttaart. Daarnaast werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Op vrijdagavond is 

het museum tot 22:00 uur geopend met hapjes van de StrandLodge Winterswijk en livemuziek 

door het Het Symfonie Orkest. Bezoekers konden deelnemen aan gratis schilderworkshops en 

rondleidingen door het museum (zowel Nederlands- als Duitstalig). Ook aan de kinderen werd 

gedacht met een speurtocht en een ballonnenwedstrijd.

 

Tijdens het verjaardagsweekend van Piet is de Jacobskerk op de markt hét decor van het festival. 

De kerk speelt een belangrijke rol in het vroege werk, meerdere malen is deze door de kunstenaar 

geschilderd en getekend. Gedurende drie dagen van 19:00 tot 00:00 uur werd het gebouw in de 

vorm van een Mondriaanschilderij aangelicht. 

Het weekend is met bijna 1200 bezoekers een groot succes. Met name mensen uit de regio wisten 

hun weg naar het museum (eindelijk) te vinden. Piet is jarig wordt een jaarlijks terugkerend 

festival. 

 5.3.3.    Kinderactiviteiten

Naast activiteiten voor volwassen werd er dit jaar een bescheiden start gemaakt met 

buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Zo wordt in april een lezing georganiseerd met 

illustrator en kinderboekenschrijver Arnaud Uwland en met Pasen kunnen de kinderen paaseieren 

zoeken en beschilderen. Rond de kerstdagen krijgen kinderen en volwassenen de gelegenheid hun 

eigen kerstkaart te versieren. Villa Mondriaan doet de kerstkaarten voor de bezoekers op de post. 

Het is lastig om families enthousiast te krijgen Villa Mondriaan te bezoeken. De personen die 

deelnemen aan de activiteiten zijn allen zeer enthousiast. Door het openen van een atelier voor 

kinderen in 2015 probeert Villa Mondriaan zich beter in de markt te zetten als ‘familie-uitje’. 

 5.3.4.    Overige groepsbezoeken

Naast de georganiseerde activiteiten van Villa Mondriaan weten veel groepen het museum 

te vinden. Van de plaatselijke kegelclub tot seniorenclubs uit Rotterdam en van de Lions tot 

buurtfeesten, Villa Mondriaan zet zich in om aantrekkelijke arrangementen samen te stellen voor 

deze georganiseerde groepsbezoeken.

6    _ Marketing en Communicatie

Met een klein promotiebudget is het heel prettig dat Villa Mondriaan net als in 2013 optimaal 

gebruik kan maken van free publicity. Het Mondriaanmuseum in de Achterhoek met de jongste 

museumdirecteur van Nederland is tot op de dag vandaag voor verschillende media interessant. 

Voorbeelden van belangrijke media dit jaar zijn de kranten Trouw en Gelderlander en Radio 1. 

Door wekelijks persberichten te sturen wordt geprobeerd deze aandacht vast te houden. 

6.1    Offline promotie 

Naast de free publicity is in sommige gevallen ook betaald voor de communicatie. Zo stonden 

er twee grote advertenties in de Kunst & Museumkrant en heeft er enkele keren een kleine 

advertentie in de Trouw, Volkskrant, Parool en NRC gestaan. Daarnaast heeft de Blauwe 

Stijl ons net als voorgaand jaar ondersteund bij de folderverspreiding op campings, vvv’s 

en vakantieparken. In samenwerking met 100% Winterswijk zijn verschillende flyers bij 

campinghouders uit de omgeving Winterswijk verspreid. Het grootste gedeelte van de bezoekers 

van Villa Mondriaan bestaat uit toeristen en campinghouders spelen een belangrijke rol in de 

promotie bij één van onze belangrijkste doelgroepen. Dat is de reden dat dit jaar eigenaren van 

campings, B&B’s, vakantieparken, hotels en groepsaccommodaties uit de omgeving uitgenodigd 

zijn voor een speciale rondleiding. Na deze positieve ervaring is besloten hier een jaarlijks 

terugkerend evenement van te maken.

Naast de genoemde partners is Villa Mondriaan premium partner bij Achterhoek Toerisme. Via 

deze weg wordt het museum op alle manieren gepromoot. Denk hierbij aan een pagina in het 

jaarlijkse magazine, folderverspreiding op vakantiebeurzen, speciale acties met campings en het 

museum is vrijwel altijd onderdeel van journalistenreizen. 
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6.2    Online promotie 

Eén van de speerpunten in de communicatie dit jaar is het verbeteren van de online promotie.  

In samenwerking met het bedrijf 2keer.nl is gewerkt aan een Google Grants-account. Algemeen 

Nut Beoogde instellingen krijgen van Google de kans om voor een bedrag van € 10.000 

advertenties te plaatsen. Door 2keer.nl worden speciale campagnes opgezet om via deze weg 

meer mensen te attenderen op Villa Mondriaan. Na een lange aanvraagprocedure wordt het 

budget aan het einde van 2014 toegekend aan Villa Mondriaan. 

7    _ Partners en sponsoren

Samenwerken is de kracht van Villa Mondriaan. Niet alleen met andere musea, maar ook met lokale 

partners, individuen en bedrijven. Door kennis en goederen te delen elkaar versterken, dat is het doel.

 

7.1.    Bruikleengevers

Net als in 2013 komt het grootste deel van de bruiklenen voor de tentoonstelling Mondriaan 

en zijn leermeesters van het Gemeentemuseum Den Haag. Het museum bezit de grootste 

Mondriaancollectie ter wereld. Villa Mondriaan fungeert als een open depot van het vroege 

werk van Mondriaan. Dit houdt in dat Villa Mondriaan altijd vroege werken van Mondriaan, mits 

beschikbaar, uit de collectie van het Gemeentemuseum in bruikleen mag nemen. Ook voor advies 

staat het Gemeentemuseum klaar. Zo ondersteunt de afdeling educatie het opzetten van een 

educatief plan en voorziet de technische dienst ons van de juiste materialen. 

Speciale dank gaat uit naar Vereniging het Museum, de lokale samenwerkingspartner. Villa 

Mondriaan is trots drie werken van Piet Mondriaan, tekeningen en olieverfschilderijen van Frits 

Mondriaan en zes lithografieën van Mondriaan Cornelis sr. langdurig te mogen tonen aan het publiek. 

Villa Mondriaan zijn de particuliere bruikleengevers zeer dankbaar. Sommige schilderijen van 

Piet Mondriaan zijn lange tijd niet tentoongesteld of zelfs nog nooit zichtbaar geweest voor 

publiek. Particulieren met werken van Mondriaan weten Villa Mondriaan steeds beter en vaker te 

vinden. Villa Mondriaan is het Rijksmuseum Amsterdam dankbaar voor het uitlenen van een voor 

Winterswijk zeer belangrijk pasteltekening Op de Lappenbrink. De precieze plek van productie is 

nog steeds aan te wijzen. Onze speciale dank gaat uit naar kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede. 

Niet alleen krijgt het museum veel werken in bruikleen, ze voorzien het personeel ook van advies.

7.2    Sociale partners

Estinea is een organisatie die mensen in de Achterhoek en Twente met een (verstandelijke) 

beperking ondersteunt bij wonen, leren en werken. De organisatie heeft in het jaar 2013 tot 

het einde van 2014 schoongemaakt in Villa Mondriaan. Meerdere malen per week kwam een 

groep cliënten werken bij Villa Mondriaan. Omdat het museum steeds meer mensen ontvangt 

en een professionaliseringsslag moet maken is besloten de samenwerking met Estinea te 

beëindigen. Vanaf 2015 wordt met HACRON samengewerkt. Hacron Schoon levert professionele 

dienstverlening met een plezierige en persoonlijke stijl van werken door vakbekwame 

medewerkers. Van de ruim 150 medewerkers heeft 70% een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Villa Mondriaan creëert werkervaringsplekken voor mensen met een uitkering. De samenwerking 

met de Sociale Dienst verloopt zeer prettig. De meeste cliënten zijn buitengewoon gemotiveerd 

om de vrijwilligerstaken in het museum uit te voeren. Villa Mondriaan biedt hen een prettige plek 

om te werken, met verantwoordelijkheden en mogelijkheid tot sociaal contact. 

7.3    Lokale partners

Villa Mondriaan kent na een kleine twee jaar al een flink aantal regionale 

samenwerkingspartners. Zo wordt een lezing met film georganiseerd in samenwerking met het 

Filmhuis Winterswijk en heeft de kleine zaal van Schouwburg de Storm de naam Mondriaanzaal 

gekregen. In 2015 staan er allerlei gezamenlijke arrangementen en activiteiten op de planning. 

Er is een start gemaakt met de sponsoring van het museum. Eerste partners zijn Dusseldorp 

b.v., Bakkerij ter Weme, Beukenhorst Koffie en Ten Kate Huizinga. Een samenwerking hoeft niet 

altijd in geld uitgedrukt te worden. Zo wordt met modeketen Tuunte een speciale Tuuntedag 

in het museum georganiseerd en wordt er een speciale Winterswijkse kunstdag opgezet in 

samenwerking met Slijkhuis Interieurs en ARCO meubels. 

Er zijn veel enthousiaste samenwerkingen ontstaan de afgelopen jaren. Toch moet 

Villa Mondriaan zich in de komende jaren meer concentreren op sponsoring om de 

professionaliteitsslag van de organisatie door te kunnen voeren.

7.4    Gemeente Winterswijk

Een belangrijke partner is de gemeente Winterswijk. Niet alleen krijgt het museum een jaarlijkse 

subsidie, ook de samenwerking met de wethouder cultuur (dhr. Gommers) en beleidsmedewerker 

kunst en cultuur (dhr. Ansink) verloopt zeer prettig. In 2014 is een start gemaakt met het plan 

om van Winterswijk een Mondriaandorp te maken. Villa Mondriaan buigt zich samen met de 

Gemeente Winterswijk over de vraag hoe Mondriaan beter ingezet kan worden in het straatbeeld 

om zo de lokale economie een boost te kunnen geven. Uiteindelijk is het doel om Mondriaan door 

de aderen van iedere Winterswijker te laten lopen. 

7.5    Vrienden en particuliere schenkers 

Onder de noemer ‘Mondriaan zoekt vrienden’ bouwt het museum een kring van trouwe bezoekers 

op. De kosten voor een enkel lidmaatschap bedragen €40,- en voor een duopas betaalt de vriend 

€60,-. Vrienden mogen een jaar lang gratis het museum bezoeken, krijgen korting op lezingen, 

ontvangen de nieuwsbrief, krijgen korting op geselecteerde producten uit de winkel en worden 

uitgenodigd voor de speciale vriendenactiviteit. In 2014 heeft Villa Mondriaan een vriendenkring 

van ongeveer 100 personen opgebouwd.

Naast de vrienden is er ook een aantal particuliere schenkers dat jaarlijks een hoger bedrag schenkt 

aan Villa Mondriaan. Het museum heeft als doel meer particuliere schenkers aan zich te verbinden. 
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tijdens een Villa Voorleesuurtje luisteren naar verhalen over de schilderijen van Piet Mondriaan 

en wordt er een theaterrondleiding gegeven aan groep 3 en 4. Voor het voorleesuurtje zijn 

speciale kussens en poefjes ontworpen door het Winterswijkse bedrijf Trirati. Ook is er een 

bundel met voorleesverhaaltjes in ontwikkeling. 

De educatiemethode Visual Thinking Strategies wordt ook in het programma voor primair 

onderwijs geïntroduceerd. Villa Mondriaan heeft in het najaar van 2014, onder leiding van Loes 

Tieman, een aantal vrijwilligers opgeleid. De vrijwilligers komen regelmatig bij elkaar om te 

oefenen en kunnen worden ingezet op scholen en in het museum. 

De lesmodules zijn verzameld in een speciale flyer voor het basisonderwijs. De flyer 

is vormgegeven door Marte Vissers, die ook werkt aan een vormgeving voor de gehele 

educatieleerlijn van het museum. De flyer is eind 2014 per post naar alle basisscholen van de 

Achterhoek verzonden. 

9.2    Middelbaar onderwijs – Reis naar Abstractie

Voor het middelbaar onderwijs is er verder gewerkt aan het onderwijsprogramma Reis naar 

Abstractie. Er zijn concrete plannen gemaakt voor een website waarop de leerlingen zelf hun 

voortgang in het programma kunnen bijhouden. De website is op dit moment in ontwikkeling en 

zal als pilot in juni 2015 online gaan. Met de docenten van het Gerrit Komrij zijn er gesprekken 

geweest over speciale Mondriaanlessen. Er is besproken dat een viertal lessen als pilot zal 

worden geïntroduceerd in het lesprogramma op verschillende momenten in schooljaar 2014/2015: 

de practica Maak je eigen verf en Botanische Tekeningen, een Taaldorp in het museum en een 

Kunstveiling in de theaterruimte van het Gerrit Komrijcollege. In 2014 is er gewerkt aan de 

opzet van deze lessen. Er zijn met de docenten concrete afspraken gemaakt over de lesinhoud, 

mogelijke data en materiaalgebruik. Voor de lessen is een vaste structuur bedacht. 

Daarnaast is er gewerkt aan een animatiefilmpje, dat als inleiding op de Reis naar Abstractie 

getoond kan worden aan basisschoolleerlingen. Voor het tweede leerjaar is in het kader van 

de Reis naar Abstractie het Theatertourtje bedacht. Tijdens dit tourtje gaan de leerlingen in 

het museum scènes naspelen uit het leven van Piet Mondriaan. Voor het Theatertourtje is een 

speciaal Reisgidsje ontworpen, dat de leerlingen niet alleen toegang geeft tot het museum, 

maar ook belangrijke achtergrondinformatie bevat over Villa Mondriaan en toneelspelen in 

het algemeen. Het theatertourtje is in samenwerking met de cultuurcoördinator van het Gerrit 

Komrijcollege, Sabrina Damen, en theaterdocente Tineke Ubbels van Kunstopschool ontwikkeld. 

9.3    Villa Atelier

Verder zijn de eerste stappen gezet om op de zolderruimte van het museum een educatieatelier 

te realiseren. We noemen dit project Villa Atelier. Op het moment wordt de zolderruimte 

opnieuw in de verf gezet. Er zijn werktafels aangeschaft en een grote voorraad aan schilder- 

en knutselmaterialen. Daarnaast is er voor Villa Atelier een speciale kast ontworpen door 

het ontwerpbedrijf Studio Parade, die zowel zit- als materiaalruimte kan faciliteren voor 

educatiebezoeken aan het museum. 

8    _ Bezoekcijfers en openingstijden

Villa Mondriaan ontving in het jaar 2014 in totaal 14.500 bezoekers. Een groot deel van 

deze bezoekers is afkomstig uit het naburige Duitsland. Ongeveer 80% komt van buiten de 

Achterhoek. Van 7 maart t/m 1 november is het museum van dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 

17:00 uur geopend. Van 2 november t/m 6 maart is het museum alleen in weekenden op zaterdag 

en zondag van 11:00 tot 17:00 voor publiek geopend.

Zo’n 73% van de bezoekers bestaat uit volbetalende volwassenen. 15% van de bezoekers bestaat 

uit groepen, die een groepstarief van €6,- per persoon betalen. In veel gevallen combineert een 

groep een bezoek met een rondleiding en/of een lunch in het museum café. 8% van de bezoekers 

is onder de 18 jaar. Villa Mondriaan heeft als doel dit percentage in 2015 te verhogen.

 Maand Aantal Aantal
  bezoekers bezoekers
  2013 2014

 januari - 346

 februari - 292

 maart - 1893

 april - 1161

 mei 1863 1564

 juni 2115 1937

 juli 1775 1948

 augustus 2090 1929

 september 1481 936

 oktober 709 1398

 november 717 601

 december 339 264

 Totaal 11.089 14.251

9    _ Educatie

Het museum heeft educatie hoog in het vaandel staan. De organisatie is van mening dat het voor 

alle kinderen in de Achterhoek mogelijk moet zijn om Villa Mondriaan te bezoeken.

9.1    Basisonderwijs

Voor de basisschool zijn er lesmodules ontwikkeld voor alle leerjaren (groep 1 t/m 8). Het 

uitgangspunt voor deze lesmodules is de beleving van de kunst. Zo kunnen de jongste kinderen 
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9.4    Fondsen

Voor zowel het project Reis naar Abstractie als het project Villa Atelier is in 2014 met succes een 

aantal fondsen verworven. Ideefabriek Achterhoek, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuur Fonds 

financieren een groot deel van de projecten. Met dank aan het Prins Bernhard Cultuur Fonds en 

Ideefabriek Achterhoek kan de inrichting van het atelier gerealiseerd worden. Fonds 21 draagt bij 

aan de start van de Reis naar Abstractie, waarbij kinderen op een ongedwongen manier kennis 

maken met het vroege werk van Piet Mondriaan. 

9.5    Kinderwandeling

Villa Mondriaan beoogt meer activiteiten voor het hele gezin te organiseren in en rondom het 

museum. Op dit moment wordt er in Villa Mondriaan daarom een wandeling voor kinderen 

gerealiseerd. Deze wandeling sluit aan op de Mondriaanwandeling, een wandeling door 

Winterswijk in de voetsporen van Piet Mondriaan. De kinderen kunnen spelenderwijs ontdekken 

waar de kunstenaar Piet Mondriaan is geweest en door welke gebouwen, stadsgezichten en 

straatjes hij zich heeft laten inspireren. 

10    _ Bedrijfsvoering

De directie van Villa Mondriaan verandert ieder half jaar. Naast de bezoldigde directeur Anne 

Kremers, zijn er altijd  twee studenten van de universiteit die een half jaar stage lopen. Zij 

wonen op de bovenste verdieping van het voormalig woonhuis van Piet Mondriaan en hebben de 

dagelijkse leiding in het museum. Van halverwege januari tot halverwege juli waren dit de Duitse 

Klara Scheuren en de Leidse kunstgeschiedenisstudent Laura Bijloo. Vanaf halverwege juli is 

gekozen om één junior-directeur verantwoordelijk te maken voor de communicatie en één junior-

directeur voor educatie. Dit is zeer goed bevallen. Talitha Jacobs heeft vanaf halverwege juli een 

groot gedeelte van het educatieprogramma opgezet. Kirsty van der Meer heeft een goed begin 

gemaakt met het aanbrengen van structuur in de communicatie. 

Het museum wordt samen met ongeveer tachtig vrijwilligers gerund. Zij bedienen de kassa, 

delen de audiotours uit aan bezoekers en fungeren als suppoost in de tentoonstellingszalen. 

Ook het educatieprogramma wordt deels door vrijwilligers bedacht en uitgevoerd, evenals 

de rondleidingen aan groepen door het museum. Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren 

die zorg dragen voor het inroosteren van de vrijwilligers. Onder de tachtig vrijwilligers zijn 

drie beheerders. Aan hen wordt de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage toegekend. 

Het enthousiasme onder de vrijwilligers is groot. Een aantal keer per jaar worden 

vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Deze avonden zijn altijd een combinatie van iets 

educatiefs met een afsluitende borrel. 

Het café werd tot eind mei gerund door de Strand Lodge. De samenwerking is begin juni 

beëindigd. Het café is overgenomen door een zelfstandig ondernemer Bas Wagenaar en zijn 

bedrijf Art & Food. Al snel bleek dat de omzet van het café te laag is. Per 1 januari 2015 is deze 

samenwerking ook beëindigd. In 2015 wordt de horeca overgenomen door Hertog Karel van Gelre. 

Een goede samenwerking komt tot stand. Het doel is om stabiliteit en professionaliteit in de 

horeca te krijgen. 

11    _ Financiën 2014

Het jaar 2014 is het eerste jaar dat het museum het gehele jaar operationeel is geweest. De 

totale baten bedroegen circa € 337.000 ten opzichte van € 252.000 vorig jaar. De Stichting heeft 

uiteindelijk een positief resultaat gerealiseerd van € 5.800 terwijl een resultaat van € 1.500 

negatief was begroot.

Alhoewel de opbrengsten over 2014 hoger zijn uitgekomen dan begroot zijn de inkomsten uit 

sponsoring en fondsenwerving achter gebleven. Uiteindelijk is dit gecompenseerd door hogere 

recettes en opbrengsten museumwinkel. Tevens ontvangt het museum een exploitatie subsidie 

van de gemeente Winterswijk en is er sprake van sponsoring en giften. Onder de giften is een 

significant bedrag opgenomen van de eigenaar van het pand. Enerzijds wordt het pand gehuurd, 

maar daartegenover staat een jaarlijkse gift waardoor de Stichting per saldo geen kosten heeft 

ten aanzien van de huur. 

Het bestuur van de stichting heeft besloten om uit de vrije reserves een bedrag van  

€ 50.000 te bestemmen voor tentoonstellingen. Dit resulteert per 31 december 2014 in een 

bestemmingsreserve van € 50.000 als onderdeel van het vermogen per 31 december 2014.  

De vrije reserves bedragen per 31 december 2014 € 13.720. 

Voor 2015 worden geen wijzigingen verwacht in de omvang van het personeelsbestand en 

de financieringsstructuur. Villa Mondriaan maakt  geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (“derivaten”).  

Winterswijk, 29 mei 2015

Namens het bestuur van de Stichting Villa Mondriaan,

Hans Esmeijer, 

Voorzitter
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Balans per 31 december 2014
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa                     31 december 2014                       31 december 2013

Vaste activa                                                     Ref. € € € €

Materiële vaste activa 4

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  5.173   0

Inventaris  40.252   23.761

   45.425  23.761

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren  1.623  433

Belastingen en premies  5

sociale verzekeringen  44.109  63.417

Vooruitbetaalde kosten  0  1.134

Overige vorderingen 6 161   97.012

   45.893  161.996

Liquide middelen 7  29.344  79.247

   120.662  265.004

Passiva                     31 december 2014                       31 december 2013

 Ref. € € € €

Vermogen

Stichtingskapitaal 8 100  100

Algemene reserve 9 13.720  57.874

Bestemmingsreserve 10 50.000  0

   63.820  57.974

Kortlopende schulden

Overige schulden 11 56.842  207.030

   56.842  207.030

   120.662  265.004

Staat van baten en lasten 2014

  2014 Begroting 2013

     

 Ref. € € €

Baten 

Directe opbrengsten

Recettes  84.859 70.000 79.926

Museumwinkel  23.730 6.500 18.767

Educatie en cursussen   4.539 6.000 0

Arrangementen  4.181 4.500 0

Horeca  6.259 5.000 0

Overig  45 2.500 2.759

    

  123.613 94.500 101.452

    

Subsidie gemeente 13 65.000 65.000 65.000

Giften 12 133.419 130.000 85.640

Sponsoring  14.823 41.000 0

    

  213.242 236.000 150.640

    

Totaal baten  336.855 330.500 252.092

    

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet  45.256 57.000 15.705

en kosten tentoonstellingen   

Personeelskosten 14 41.146 41.000 12.195

Afschrijvingen materiele vaste activa 4 9.839 12.500 607

Overige bedrijfskosten 15 234.768 221.500 165.711

Totale lasten  331.009 332.000 194.218

    

Exploitatieresultaat  5.846 -1.500 57.874
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Toelichting op de balans en staat  
van baten en lasten

1    _ Algemeen

1.1    _ Algemeen

Stichting Villa Mondriaan (“de Stichting”) is opgericht op 23 januari 2012, heeft haar statutaire 

zetel te Winterswijk en is daar ook gevestigd. De Stichting is niet belastingplichtig uit hoofde 

van de vennootschapsbelasting. De Stichting is aangemerkt als een zogenaamde algemeen nut 

beogende instelling ingevolge artikel 24 lid 4 der Successiewet 1956. De Stichting is voor bepaalde 

activiteiten belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Alhoewel de Stichting in 2012 is opgericht zijn de activiteiten pas in 2013 gestart. 

1.2    _ Activiteiten

De doelstelling van de Stichting is het inrichten, instandhouden en exploiteren van Villa 

Mondriaan aan de Zonnebrink 4 te Winterswijk en de daaraan gelegen galerie alsmede het 

tentoonstellen van de kunstwerken van Piet Mondriaan (1872 – 1944), tijdgenoten en aan de 

kunst van Mondriaan gelieerde hedendaagse kunstenaars.

1.3    _ Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 

bestuur van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten. 

2    _ Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1    _ Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

“Organisaties zonder winststreven” (RJ 640) die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslag-

geving. De waarderings grondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings prijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 

verwezen naar de toelichting.

© Luuk Kramer

Piet Mondriaan, Boerderij Geinrust achter bomenrij, 1905 - 1906. Olieverf op doek. Kunsthandel Simonis & Buunk, Ede
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2.2    _ Vergelijk met vorig jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2013 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde 

vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.

2.3    _ Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 

vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats in staat van gebruik te krijgen, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, 

rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen en kunstwerken wordt niet 

afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening 

gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 

waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten 

die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

2.4    _ Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van 

baten en lasten.

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde-

vermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

2.5    _ Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

2.6    _ Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

krediet instellingen onder kortlopende schulden.

2.7    _ Leasing

Operationele leasing

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet 

bij de Stichting ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 

lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

3    _ Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1    _ Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de geleverde prestaties alsmede diverse 

baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.  

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

3.2    _ Kaartrecettes en museumwinkel verkopen

De omzet met betrekking tot de kaartverkoop alsmede de verkoop van artikelen in de 

museumwinkel wordt verantwoord na levering. Deze verkopen worden grotendeels direct bij 

levering afgerekend. 

3.3    _ Subsidies en overige bijdragen

De bijdragen worden als baten verantwoord in het jaar dat deze ontvangen worden tenzij anders 

wordt aangegeven in de beschikking of toezegging.

3.4    _ Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

De afschrijvingen op materiele vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte economische levensduur.

3.5    _ Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

staat van baten en lasten, voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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4    _ Materiële vaste activa

De mutaties in de materiele vaste activa worden als volgt weergegeven:

 Bedrijfsgebouwen Inventarissen Totaal
 en -terreinen

 € € €

1 januari 2014   

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  0 24.368 24.368

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 0 -607 -607

   

Boekwaarde 0 23.761 23.761

Mutaties   

Investeringen 6.253 25.250 31.503

Afschrijvingen -1.080 -8.759 -9.839

   

 5.173 16.491 21.664

31 december 2014

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 6.253 49.618 55.871

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.080 -9.366 -10.446

Boekwaarde  5.173 40.252 45.425

De activa onder de bedrijfsgebouwen en –terreinen betreft verbouwingen aan het pand.  

Het pand is niet in eigen bezit en wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting. 

De inventarissen worden afgeschreven in 5 jaar. Onder de inventarissen is een bedrag aan 

kunstwerken begrepen ad € 18.300 waarover niet wordt afgeschreven. Vanwege de opening van 

het museum in 2013 is over 2013 slechts een halfjaar afschrijvingen berekend. 

Op de aanschafwaarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen en de inventarissen is een in  

2013 ontvangen investeringssubsidie van de provincie Gelderland in mindering gebracht van  

€ 460.000 (€ 268.000 op bedrijfsgebouwen en –terreinen en € 192.000 op inventarissen).  

Piet Mondriaan, Gezicht op een rij huizen met een landweg, 1898-1899. Olieverf op papier. Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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5    _ Belastingen en premies sociale verzekeringen

 31 december 31 december
 2014 2013

 € €

  

Omzetbelasting 43.642 63.417

Loonbelasting 467 0

  

 44.109 63.417

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

6    _ Overige vorderingen

 31 december 31 december
 2014 2013

 € €

  

Nog te ontvangen investeringssubsidie provincie Gelderland 0 92.000

Overige 161 5.012

  

 161 97.012

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

7    _ Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

8    _ Stichtingskapitaal

Begin 2013 is € 100 gestort als beginkapitaal van de Stichting.

9    _ Algemene reserve
  2014

  

  €

  

1 januari   57.874

Vorming bestemmingsreserve ten laste van algemene reserve  -50.000

Uit resultaatbestemming  5.846

  

31 december   13.720

10    _ Bestemmingsreserve tentoonstellingen
  2014

  

  €

  

1 januari   0

Vorming ten laste van algemene reserve  50.000

  

31 december   50.000

11    _ Overige kortlopende schulden

 31 december 31 december
 2014 2013

 € €

  

Crediteuren 1.627 0

Nog te betalen uit hoofde van nieuwbouw 51.640 203.280

Overige 3.575 3.750

  

 56.842 207.030

Het nog te betalen bedrag uit hoofde van nieuwbouw dient in twee termijnen van € 25.000 te 

worden betaald uiterlijk 15 oktober 2015 respectievelijk 15 oktober 2016.
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12    _ Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huur pand

Het pand waarin de Stichting is gehuisvest wordt gehuurd. De looptijd van het huurcontract 

loopt tot en met 30 april 2018. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 125.000.

Jaarlijks gift

De Stichting kan rekenen op een jaarlijkse gift van € 125.000 en wordt jaarlijks ontvangen, maar 

wordt overeenkomstig de huurperiode toegerekend. 

13    _ Subsidie gemeente

De subsidie gemeente betreft een bijdrage van de gemeente Winterswijk in de exploitatie van de 

Stichting. De subsidie dient jaarlijks aangevraagd te worden en verantwoording dient uiterlijk 

per 31 mei volgend op het boekjaar afgelegd te worden. Inmiddels is de subsidie voor het boekjaar 

2015 toegekend. Per 29 mei 2015 heeft de formele goedkeuring door de gemeente op basis van de 

subsidieafrekening (indienen jaarverslag 2014) voor de subsidie 2014 nog niet plaatsgevonden.  

14    _ Personeelskosten
 2014 Begroting 2013

 € € €

 

Salaris directie (2013: vanaf september) 24.587 25.000 5.043

Vergoeding beheerder  4.113 5.000 2.313

Stagevergoedingen 5.000 5.000 1.600

Vergoedingen vrijwilligers 4.160 2.000 0

Fondsenwerver 0 2.000 0

Opleidingskosten 1.047 2.000 605

Reis- en verblijfskosten 1.747 0 2.240

Overige personeelskosten 492 0 394

 41.146 41.000 12.195

© Luuk Kramer

© Luuk Kramer
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15    _ Overige bedrijfskosten
 

 2014 Begroting 2013

   

 € € €

   

Kantoorkosten 7.974 2.000 3.572

Huisvestingskosten 162.018 165.000 92.600

Verkoop en marketingkosten 40.071 22.500 20.684

Overige bedrijfskosten 24.705 32.000 48.855

   

 234.768 221.500 165.711

16    _ Beloning directie en Raad van Toezicht

De beloning directie is opgenomen onder de specificatie van de personeelskosten. Het bestuur 

ontvangt geen vergoeding voor haar inzet.

17    _ Werknemers

Gedurende het jaar 2014 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2013: 1).

Winterswijk, 29 mei 2015

De directie,

A. Kremers

Het bestuur,

Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer, voorzitter

Mw. T.E.P. (Tessa) Baars

Dhr. F. (Fons) Catau 

Mw. L. (Loes) Tieman  

Dhr. L. (Leo) Schenk 

Stichting Villa Mondriaan 

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

De directie van de Stichting stelt voor het resultaat over het jaar 2014 ad. € 5.846  

als volgt te verdelen: 

 

  €

 

Toevoeging aan de algemene reserve  5.846

 

  5.846

Met dit voorstel is in de jaarrekening reeds rekening gehouden. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 2 pagina’s.
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Villa Mondriaan

Zonnebrink 4

7101 NC Winterswijk

www.villamondriaan.nl

info@villamondriaan.nl

Het jaarverslag 2014 van Villa Mondriaan werd geschreven door de directie en de Raad van 

Toezicht van het museum. Een digitale versie is te raadplegen via www.villamondriaan.nl 

Tekstredactie: Montgo Kunstmanagement

Vormgeving: Stang Gubbels

Opmaak: Anneke van der Stelt

Drukwerk: Holders Media, Winterswijk

Beeld verantwoording: © Luuk Kramer

© Luuk Kramer
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